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Autora: Ana Vicente 
Publicação: CIG 
 
 
 

Este livro aborda os direitos das mulheres, 
a violência contra as mulheres, a saúde sexual e 
reprodutiva e a capacidade para a tomada de 
decisão por mulheres, com dados estatísticos. 
 
 
 
 

(Consulta local - para saber mais, clique na imagem) 

The legacy of Simone de Beauvoir  
 

Edição: Emily R. Grosholz 
 

Este volume de ensaios fornece uma análise 
incisiva sobre o legado de Simone de Beauvoir, 
por uma equipa de filósofos e críticos literários 
que reuniram o seu trabalho no plano intelectual 
e político que marcou Paris na década de 1930 a 
1940, analisando as suas ligações ao  
racionalismo filosófico do séc. XVII, a Kant, a 
Hegel, a Merleau-Ponty, a Sartre, a Simone Weil 
e a Heidegger e estudaram as ligações entre os 
seus escritos filosóficos e literários. 
 
 

(Consulta local - para saber mais, clique na imagem) 

Situação da população mundial 
2019: um trabalho inacabado - a  
busca por direitos e escolhas para 
todos e todas  
 

Autor: Brasil, 2019  
Publicação: UNFPA  
 

Apesar de todas as ações combinadas nos 
últimos 50 anos que abriram oportunidades e 
possibilidades para mulheres e meninas em 
todo o mundo, há ainda um longo caminho a 
percorrer até que tenham o poder e a autono-
mia sobre si próprias. 
Aceda ao documento em PDF   

A concessão do voto às portuguesas 
 
 
 
 
 

Autora: Maria Reynolds de Souza  
Coleção: Fio de Ariana  
 
 

Este livro destaca a concessão do voto às            
mulheres em Portugal. Inicia-se ainda durante a 
Monarquia Constitucional e termina com o 
reconhecimento da plena cidadania depois da 
Revolução de Abril de 1974.  
 
 
 
 

Aceda ao documento em PDF   
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Dezembro chegou veloz pondo termo a um Ano que não deixou ninguém indiferente. 
2020 ficará na memória de todas as pessoas. No dia 10 de dezembro assinalou-se o 

  
obrigar a repensar prioridades individuais e coletivas, ela também pode contribuir 

Direitos 
Humanos das Mulheres, sempre tão ameaçados. Sabemos que a vida das pessoas 
não é neutra do ponto de vista de género, muito menos em tempo de crise. Vamos 
acolher 2021 com a firmeza de que não podemos permitir que sejam ameaçados os 

solidariedade.  

La tragédie de l'émancipation  
féminine suivi de du mariage et de 
l'amour  
 

Autora: Emma Goldman, 1869-1940; Claire 
Auzias-Gelineau, pref.  
Publicação: Paris, Syros, 1978  
 

Neste livro, a autora faz a resenha histórica da 
anarquia e do feminismo nos Estados Unidos no 
séc. XIX e disserta acerca da tragédia da  
emancipação feminina no casamento e no amor. 
 
 
 
 

(Consulta local - para saber mais, clique na imagem) 

Por nascer mulher... um outro lado 
dos Direitos Humanos  
 

Publicação: Lisboa: APF-Associação para o 
Planeamento da Família, D.L. 2008  
Autora:  Martingo, Carla, co-autora 
 

No Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades 
para Todos, esta publicação, desmascara tabus, 
aprofunda o conhecimento, e encontra formas 
de contribuir para a redução da discriminação 
contra as mulheres em todo o mundo,  
permitindo-lhes usufruir plenamente dos seus 
direitos.  
 

(Consulta local - para saber mais, clique na imagem) 

campanhas  

No ano em que a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim das Nações 
Unidas, pilar máximo dos direitos das mulheres, faz 25 anos, conheça o vídeo 
que dá conta da evolução em várias das áreas críticas de intervenção da            
Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, desde a participação das               
mulheres na educação, mercado de trabalho e tomada de decisão, às                
persistentes desigualdades ao nível dos rendimentos e trabalho de cuidado.  
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http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&option=SobreBiblioteca
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